
 

Vertaling 
 

‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – BU – CM-reisbijstand 
 

1 Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers onze service. Wij garanderen een 
eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

  

 
 

  

По-голяма част от медицинските разходи в чужбина се възстановяват, ако се разболеете, когато сте във ваканция, 
или претърпите злополука. Тук са включени също допълнителните разходи за транспорт, настаняване и 
комуникация.  

Помощта на CM при пътуване е валидна за:  

• спешна медицинска помощ, която не можете да отложите, докато се върнете в Белгия.  

• три месеца, считано от първия ден на лечението в чужбина.  

Внимание: CM-помощ при пътуване не важи, ако отидете в чужбина, за да се лекувате там. 

  

Помощта на СМ при пътуване е валидна:  

• във всички страни за членове на СМ, имащи право на детски надбавки.  

• във всички страни на Средиземноморието и на Западна и Централна Европа (включително на най-отдалечените 
райони, под знамето на държава от ЕС) за всички останали членове на СМ.  

Пълният списък може да бъде намерен на www.cm.be/reisbijstand или като приложение към този информационен 
лист.  

Внимание: СМ-помощ при пътуване не важи за страни с предупреждение за пътуване или с препоръка да не се 
пътува в момента на заминаването Ви. Това изключение няма да се прилага, ако това предупреждение за пътуване 
се дължи на здравна криза, освен ако Белгия не е наложила изрична обща или специфична забрана за пътуване 
без наложителна причина или държавата, към която се пътува, не е наложила забрана за влизане на пътуващи без 
наложителна причина. 

Повече информация може да бъде намерена на уебсайт diplomatie.belgium.be   

  

• Телефонният номер на Мютас: 0032 2 272 09 00 (във всички страни).  

• Ако отидете на почивка в страна от ЕС, Обединеното кралство, Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, 
Македония или Австралия, вземете винаги със себе си своята европейска здравноосигурителна карта. На тази 
карта също е написан телефонният номер на централата за спешна помощ. 

 Европейската здравноосигурителна карта може да бъде поискана чрез www.cm.be/reisbijstand или във Вашия  
CM-офис. 

Какво да взема със себе си, когато съм във ваканция? 
 

Мютас е помощ при пътуване, предоставена от СМ. Чрез плащане 

на своите СМ-вноски Вие автоматично сте застраховани, когато сте 

на почивка в чужбина. Централата за спешна помощ на Мютас Ви 

помага ден и нощ с информация, съвет и помощ. При необходимост 

Мютас урежда дори и Вашето репатриране в Белгия. 

Какво ще ми бъде възстановено? 
 

CM-помощ при пътуване 

В кои страни се предоставя помощ от CM? 
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• Ако пътувате до Албания, Алжир, Босна и Херцеговина, Куба*, Еквадор*, Иран*, Мароко, Черна гора, Русия*, 
Сърбия, Тунис, Турция и Беларус*, се нуждаете от допълнителни документи. Моля, обърнете се за това към  
Вашия CM-офис. * Само ако имате право на детски надбавки. 

 

 

 

  

Амбулаторни разходи 

Ако имате само амбулаторни разходи (напр. за консултации и лекарства) в страните, където помощта на 
CM при пътуване се отнася за Вас, тогава ще платите сметката на място.  
Съхранявайте всички оригинални фактури, рецепти и други документи. Когато се върнете в Белгия, 
представете всички доказателства с молба-формуляра „Компенсация на помощ при пътуване“ към СМ 
за възстановяване.  
В Австралия и Тунис представете фактурите на място за незабавно възстановяване на средствата от 
здравното осигуряване.  

Съвет: Можете да изтеглите формуляра за  молба от www.cm.be/reisbijstand. 

Хоспитализация 

Приети ли сте в болница в страна, където помощта на CM при пътуване е валидна за Вас? Винаги се 
свързвайте в рамките на 48 часа с централата за спешна помощ на Мютас. Ще Ви бъде помогнато 
веднага. 

Забележка: Ако поради болест или злополука в чужбина не може да започнете работа в предвидения 
ден, уведомете СМ веднага. Така ще предотвратите проблеми с изплащането на обезщетението Ви за 
неработоспособност. 

С централата за спешна помощ на Мютас можете да се свържете 24 часа в денонощието на 
номер 0032 2 272 09 00 или онлайн на „Mutas online“ (www.mutas.be). Погрижете се винаги да 
имате този номер с Вас, когато сте на почивка в чужбина. Можете също да го запаметите във 
Вашия мобилен телефон.  
 
Допълнителна информация: www.cm.be/reisbijstand. 

 

Какво трябва да направя на място? 
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• Атландските острови 

• Албания  

• Алжир 

• Андора   

• Азорските острови  

• Балеарски острови  

• Босна и Херцеговина 

• България  

• Канарските острови 

• Корсика  

• Кипър  

• Дания  

• Германия  

• Египет  

• Остров Ман 

• Анклав Сеута и Мелила 

• Естония 

• Фарьорски острови  

• Финландия  

• Франция  

• Френска Гвиана 

• Гибралтар  

• Гърция  

• Гренландия  

• Гваделупа 

• Унгария 

 

 

 

• Ирландия 

• Исландия 

• Израел 

• Италия 

• Йордания 

• Нормандски острови 

• Косово 

• Хърватия 

• Латвия 

• Ливан 

• Либия 

• Лихтенщайн 

• Литва 

• Люксембург 

• Македония 

• Мадейра 

• Малта 

• Мароко 

• Мартиника 

• Майот 

• Монако 

• Черна гора 

• Нидерландия 

• Норвегия 

• Австрия 

• Палестинска територия 

 

 

 

• Полша 

• Португалия 

• Реюнион 

• Румъния 

• Свети Мартин 

• Сан Марино 

• Сардиния 

• Сърбия 

• Сицилия 

• Словакия 

• Словения 

• Испания 

• Сирия 

• Чехия 

• Тунис 

• Турция 

• Ватикана 

• Великобритания 

• Швеция 

• Швейцария 

 

Приложение: географско покритие от СМ за помощ при пътуване 


